
S11.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

1 2 6 9 4 1  
 + 5 8 3  - 2 6 5

     Yukarıda verilen şekil grafiğine göre, aşağıdaki 
4 2 soruları cevaplayalım.

2 0 8 a) Grafiğe göre toplam kaç pasta satılmıştır?

x 5
 

b) En çok ve en az satılan pastalar hangileridir?

S2.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım.

c) İki deste muzlu pasta satılması için kaç pasta daha 

satılmalıdır?

S3.Verilen sayıların rakamları toplamı ( sayı değeri top- ç) Çikolatalı ve çilekli pastaların satışının 3 düzine ol-
lamı )  kaçtır? ması için kaç satış daha yapılması gerekir?
a) 209 : ………………… c) 176 :………………………….

S4.Tabloyu kullanarak, istenen Romen Rakamlarını yaz. S12.Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.
a a)  Dik bir doğruyu eğik ke- b) Eğik bir ışına paralel 
b) sen iki doğru parçası çiz. iki doğru çiz.
c)
ç)
d)

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

S13.Eksilen, çıkan ve farkı bulalım.
a)  XVII +  XII  = b)  VII   x   VI :

7 2 8 0 4
c) XXXI - IX = d) XL  ÷  V =  - 1 9  -  - 5 3 6

4 5 3 3
S7. Verilen ölçülere uygun açılar çizelim.

a) 70 ° 'lik dar açı çiz. b) 95 ° 'lik geniş açı çiz. S14.  " 174 " sayısının onlukları 8 arttırılıp, birlikleri
9 azaltılırsa yeni sayı kaç olur?

 

S8.Sayıyı çözümleyerek yazalım. (5x100 + 4x10 + 2x1 )
S15. " Eğer 7 liram daha olsa 30 liram olurdu. " diyen 

: …………………………………………………………………. Yusuf, 40 TL'ye futbol topu almak istiyor. Buna göre

Yusuf' un daha  kaç TL'ye ihtiyacı vardır?
S9. Sayıları sembol kullanarak karşılaştıralım.(<,>, = )
a) 516……..801 b) 128………128 c) 940……….686 Yusuf'un parası İhtiyacı olan para

S10. Verilmeyen toplananları bulalım.

5 2 5 S16.  (  14 x 5 ) -  44  = ?
 + 6  + 7  + 3 9

9 2 4 0 8 0 6

470 480 250 260

473 256

Vişneli

Her şekil 3 pastayı  göstermektedir.

Pasta Çeşitleri Satış Miktarı ( adet )
çikolatalı

çilekli
muzlu
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MATEMATİK

X 10

91

XX 20
XXX
XL
L

30
40
50

LX
LXX

LXXX
XC
C

60
70
80
90

100

75
32
48

164

902



S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. Verilen cisimlerden hangisine kuvvet uygulandı-

a) münasip ğında kalıcı şekil değişikliği görülebilir?

a) yay b) sünger c) cam 

b) aheste

S2.Verilen varlıklardan hangisi kendi başına hareket

c) medyum edebilir?

a) bina b) dağ c) solucan

ç) vaziyet

S3.

d) sahil

Yukarıdaki maddelerden sıvı olanlar kesilip çıkartı-

e) beygir lırsa, oluşan yeni şekil nasıl görünür?

a) b) c)

S2.  Verilen olumlu cümleleri, olumsuz olarak yazalım.

a) Kuzenim, bu yıl üniversiteyi kazandı.

……………………………………………………………………………………………...………………………...…………………………..………………………. S4.Hangisini koklamak sağlığımız için tehlikelidir?

b) Çocukların büyük bir bölümü geziye katılmış. a) Çiçek b) Kolonya    c) Tuz ruhu

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

S5.Verilen  maddelerden  hangisi  doğada  üç  halde 

S3.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.     bulunabilir?

a) Hava b) Su c) Renk

S6. Demir tozu Su buharı Cam vazo

Verilen maddelerden hangisi gaz halde bulunur? 

a) b) c)

S7.Verilen maddelerden hangisi sıvı olmamasına 

rağmen, konulduğu kabın şeklini alabilir?

S4.   "Biçtiğini beğenmiyorsan, ektiğine bakacaksın. " a) Su b) Kum       c) Ekmek

  atasözünü  kısaca açıklayıcı bir yazı yazalım.

S8."Deniz, sokakta gitar çalan bir adamı uzun süre 

dinledikten sonra cebinden para çıkarıp adamın

S5.  " Toplantıda, uzun süre yeni projeler tartışıldı."  önünde duran kaba koymuştu."   buna göre, Deniz

cümlesine göre; verilen duyularından hangisini kullanmamıştır?

a) Cümle kaç sesten ( harften) oluşur? : a) Burun b) Kulak c) Deri

b) Cümle kaç heceden oluşur? : S9.

   Halat çekme oyunu sallanma hare-
c) Cümle kaç kelimeden ( sözcükten ) oluşur? : ketine örnektir.

 Saldırgan bir köpek gören çocuk hız-
S6. Verilen isimlerin karşısına hangi hâlde olduklarını lanma hareketi yapar.

yazalım. ( yalın hâl, -e hâli, -i hâli, -de hâli, -den hâli )   Çorabını giymeye çalışan çocuk çek-

a) bahçeden: -den hâli f) görselde : me hareketi yapar.

Cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olan- 

b) ağacı : g) masaya : lara "Y" yazdığımızda, hangi seçenek doğru olur?

a) D Y D b) D D Y c) Y Y D

c) elimde : ğ) pencereden :

S10. Hulahoop, çeviren çocuğun hare-
ç) cümleye : h) duvarda : keti için aşağıdakilerden hangisi

söylenebilir?
d) telefon : ı) derse : a) Sallanma

b) Yön değiştirme

e) kapıyı : i) kulaklık : c) Dönme

gözü dönmek

tümsek

Çok sinirlenmek.

giysi

eşya

rüyafalcı

ses yavaş

güç

kumsal tatil

at

ilave uygun

it

saçını başını yolmak

açık konuşmak

numara yapmak

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

Herşeyi dürüstçe söylemek

durum

Karşısındakini kandırmak

Üzülüp kendine zarar vermek.

erdem

eğlence

gökyüzü

fasulye su un

mazot tabak limonata

D/Y Cümleler


