
S7.Açıların türünü yazalım.(Dar-Dik-Geniş-Doğru)

S1.Verilen işlemleri yapalım.

1 7 4 7 3 1  
 + 2 9 6  - 4 8 9

9 3 ………..Açı …..…..Açı ………..Açı
2 1 8

x 4 S8.Verilen örüntüyü üç adım ilerletelim.
  35 - 29 - 31 - 25 - 27   -  -  -

S2.Sıklık tablosunu, çetele tablosuna çevirerek çiz. S9. Verilen Romen Rakamlarını sayı ile yazalım.
a) XXI : b) IV : c) LXIX :

S10.  Verilen sayıların basamak değeri farkı kaçtır?  

a) 5 2 :………………………. b) 9 8  : …………….………..

S11.  Verilmeyen toplananları yazalım.
2 6

a) 6 b) 3 c)
 + 2  + 9  + 4 7

S3.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım. 8 3 7 4 9 5
     Birler basamağı 5' ten küçükse kendi onluğunda kal,
5'ten büyükse bir sonraki onluğa git…. S12. Verilmeyen eksileni, çıkanı ve farkı bulalım.

a) b) 8 0 c) 7 1 1
 - 6 7  -  - 2 5 3

1 4 2 6
S4.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boyayalım.
    Onlar basamağı 5'ten küçükse kendi yüzlüğünde kal, S13. Bir sınıfta 17 kız öğrenci vardır. Bu sınıftaki erkek 
5'ten büyükse bir sonraki yüzlüğe git… öğrencilerinin sayısı, kız öğrencilerin sayısından 7 faz-

ladır. Buna göre, bu sınıfta kaç öğrenci vardır?

S5. 7' şer 70'e kadar ritmik yazalım.
 

S14.   21 - 25 - 29 - 33 ……  örüntüsünün kuralına göre
aşağıda verilen örüntü tamamlanıyor.Buna göre,örün-

S6. Verilen  şekle göre doğru olan kutuları işaretle. tüde verilmeyen A ve B sayılarının toplamı kaç olur?
m

64  -  A   -  72  -  76  -  80 -  B

s

y S15. Verilen işlemlerin gerçek ve tahmini sonucunu
r  yazalım. (Tahmini sonuç için sayıları yakın onluğa yuvarla)

a)  47  -  25  = 

b)  92  +  18  = 

700

dik eğik

47 384
50

500
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MATEMATİK

doğru 

yatay

doğru 

ışın

dik eğik yatay

kesişen

ışın d.parçası

paralel kesişen

390

761

380

18

11

40

Menekşe

Sümbül

658

Lale

650 660

383 429

Satış (adet)Çiçekler

Gül

14

7

Gerçek Sonuç

300 400 400

d.parçası

paralel

800

Tahmini Sonuç

Kız Erkek Toplam sayı



S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. Gözleri bağlı olarak elinde çekici

a) serüven tutan bir çocuk, çekicin hangi özelliği 

b) kabiliyet belirleyemez?

c) amele a) sertliği b) esnekliği c) rengi

S2. Verilen olumlu cümleleri,  olumsuz olarak yazalım. S2. Yanda verilen ip- " Yumuşaktır, sert değil,

a) Tilki, tavşanın teklifini kabul etmiş. uçlarıyla hangi Katıdır, gaz değil,

madde anlatılmış Banyoda, mutfakta, her yerde,

…………………………………………………………………………………………...…………………………… olabilir? İşime yarar temizlikte.

b) Tarladaki bütün buğdaylar biçilmiş. a) süpürge b) sünger    c) çamaşır suyu

…………………………………………………………………………………………...…………………………… S3.Yandaki tablonun Sıvı Maddeler Gaz Maddeler

S3.Verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin eş seslisini doğru olabilmesi için 1.Kolonya 4.Ayran

kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım. kaç numaralı madde- 2.Su buharı 5.Karbondioksit

a) Yüzündeki ben, onu çok rahatsız ediyordu. lerin yerleri değişme- 3.Sirke 6.Oksijen

lidir?

………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. a) 1. ve 6. b) 3. ve 5. c) 2. ve 4.

b)  Sert esen rüzgar ağaçta kuru dal bırakmadı.

S4. Katılarla ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

………………………………………………………...……………………………………………………………………………………… a) Bulundukları kabın şeklini alırlar.

S4.    Kahramanlar bucağında uyandın, b) Dışarıdan bir etki olmadıkça şekilleri değişmez.

Şehitlerin kanlarıyla boyandın, c) Akıcıdırlar.

Nice düşman kalesine uzandın,

Sana selam ey  şanlı Türk bayrağı. S5.

Çırpınarak dalgalanır kanadın,

Gökyüzüne çıkmak mıdır muradın?

Gölgende can vermek ister evladın,

Bir kalendir her bir Türk'ün kucağı.     Verilen görsellerin hangilerinde "sallanma" hareketi

Aşağıdaki soruları verilen şiire göre cevaplayalım. yapmaktadır?

a) I ve II b) II ve III c) I , II ve III

a) Şiire göre,  Türk bayrağının kalesi nedir?

S6.

b) Şiire göre, Türk bayrağının muradı ne olabilir?

Gaz maddelere örnek olarak…………..verilebiliriz.

Küçük tanecikli katılar sıvı maddeler gibi ……………..

c) Şiire göre, evlatlar ne istermiş ? özellik gösterebilir.
…………maddeler konuldukları kabın şeklini alır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere yazılacak tablodaki 
ç)  Şiirin 4. mısrası kaç heceden oluşur? uygun sözcükleri kesersek, tablonun yeni şekli nasıl 

görünür?

a) b) c)
d) Şiirin 1. mısrası kaç sözcükten oluşur?  

S7.  

e) Şiirin 8. mısrası kaç sestir?

S5.Devrik cümleleri kurallı  olarak yeniden yazalım.
a) Herkes alkışladı kazanan yarışmacıları. I. II. III.
……………………………………………………………………………………..………………………….……………………………. Yukarıdaki görsellerde varlıkların aynı mesafeyi gittikleri
b) Bu sene sonbahar geldi erkenden. zamanlar verilmiştir.Buna göre en hızlı varlık hangisidir?

……………………………………………………………………………………..………………………….……………………………. a) I. b) II. c) III.

akışkan

taşı havayı gazlar

15 dakika 38 dakika 135 dakika

sıvılar

macera şehir

sual

uçucu

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

galip

yetenek

konuk

kuvvetli

eşkıya işçi

I. II. III.


