
S9.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

6 2 4 3 4 0  
 + 1 6 8  - 1 7 6

     Yukarıda verilen çetele tablosuna göre, aşağıdaki 
7 1 soruları cevaplayalım.

3 9 0 a)Tabloya göre kaç adet satış yapılmıştır?
x 6

 b) En çok ve en az satılan cihazlar hangileridir?

S2.Parçaları  verilen geometrik şeklin açınımını tamam-
layıp, adını yazalım. c) Tablet satışının iki düzine olması için kaç cihaz daha

satılması gerekir?

ç) Televizyon ve lazer yazıcı satışlarının toplamı , akıllı
telefon satışlarından kaç eksiktir?

………………………………………….. S10. İstenen ölçülerde açılar çizelim.

S3.Verilen işlemlerde eksilen, çıkan  ve farkı bulalım.

9 2 5 5 5 3
 - 3 7 3  -  - 1 6 4 155 °'lik 

3 9 2 1 4 7 dar açı çizelim geniş açı çizelim

S4.Tabloda eksik bırakılan yerleri tamamlayalım. S11.Verilen örüntüyü  üç adım ilerletelim.

 32 - 38 - 43 - 49 - 54 -  -  -

S12.Toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.
S5. 8'er, 80 'e kadar ritmik yazalım.

4 1 0
 + 2  + 5  + 3 7 4

6 1 4 3 7 8 1 5
S6.Bloklarla verilen sayıyı Romen Rakamı ile yazalım.  

S13.   73 ile 79 sayıları arasındaki çift sayıların toplamı
kaç olur?

……………..

S7. Verilen özelliklere uygun çizimler yapalım.
a)  Verilen  doğru parçasını b) Verilen  doğruya  eğik 
dik kesen iki ışın çizelim. paralel iki ışın çizelim.

S14. Bir sayının 87 eksiği 213'tür. Bu sayının 176  ek- 
siği kaç olur?

S8. Boş bırakılan yerlere tek sayılar için "T", çift sayılar

için " Ç " harfi yazalım. S15.   82 >  26 + Eşitsizliğine göre, 

a) 2 8 7 c) 5 4 6 yerine yazılabilecek en bü-

b) 1 4 3 ç) 8 7 2 yük sayı kaçtır?
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Sayı Değeri

MATEMATİK

akıllı telefon

Cihazlar Satış Adedi

…3… 6

tablet
televizyon

Satışı yapılan cihazların sayısını gösteren çetele tablosu.

40 ° 'lik 

Laptop
lazer yazıcı



S1.  Başta verilen sözcüğün zıt  anlamlısını boyayalım. S1.İşçi, yükü yukarı yönde hareket

a) saldırı ettirmek için ipe hangi tür kuvvet

b) eliaçık uygulamalıdır?

c) zararlı a) İtme b) Sallanma

ç) red     c) Çekme

S2.Yanlış yazılan özel isimleri düzelterek yeniden yaz. S2.Aşağıdaki olayların hangisinde canlı bir varlık kuv-

a) burhan, haftaya  eskişehire gidecekmiş. vet uygulamamıştır?

a) Rüzgarın kağıt parçasını uçurması.

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. b) İşçinin tuğlayı yerden kaldırması.

b) istiklal marşımızı büyük bir gururla okuyorum. c) Öğrencinin defterdeki yazıyı silmesi.

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. S3.Görseldeki araç ok 

S3. Aşağıda  verilen harflerden bir sonra geleni yazarak yönünde hareket et-

şifreyi çözelim. mektedir. Buna göre,

aracın yaptığı hareket 

aşağıdakilerden han-

gisidir?

a) Hızlanan ve dönen

S4.    Cemil Dede, şehrin dışında küçük bir kasabada b) Yavaşlayan ve dönen

yaşıyordu. Sıcak bir yaz günü bahçesinde meyve toplar- c) Sallanan ve hızlanan

ken bir kedi miyavlaması duydu.  Henüz yeni doğmuş

yavru bir kediydi. Yavaşça kucağına aldı. Evden, kendisi S4. 1 2

için getirdiği sütü yavru kediye verdi. Karnını doyurdu.

bahçesindeki kulübenin yanına bir yuva yaptı. Yanına 

da bir parça ekmek bıraktı. Yavru kediyle sürekli ilgilen-  Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı tablolarda yer alan varlık-

di. ları hangi özelliklerine göre ayırt edebiliriz?

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.

a) Cemil Dede nerede yaşıyormuş? a) Sertlik-yumuşaklık

b)

c)

b) Cemil Dede, ne yaparken kedi miyavlaması duydu?

S5.Verilen maddelerden hangisi esnek olamaz?

a) yay   b) balon c) sehpa

c) Cemil Dede, kedi için nereye kulübe yaptı? 

S6.  Çilek ve domatesi hangi özelliğine bakarak ayırt

edemeyiz?
ç) Parça, hangi mevsimde geçmektedir? a) tat b) koku c) kırılganlık

S5.  Verilen  tabloda  Büyük  Ünlü  Uyumu  kuralına S7.Yanda verilen madde- 
uymayan   sözcükleri   boyayalım. lerden kaç tanesi sıvıdır?

a) 1 b) 2 c) 3

S8. 2 3 1.Çelik termos

2.Bulut

1 3.Tiner

S6." eldiven " ismini iyelik(sahiplik) ekine göre yazalım.

Benim eldivenim Bizim   ……………. Yukarıda verilen maddelerin hangi halde olduğu bul-
macada ilgili numaraya yazıldığında, sem-

Senin   ……………. Sizin   ………… bolleri yerine yazılan harflerle hangi sözcük yazılır?

a) YAZ b) KIZ    c) KAT

Onun    ………… Onların  ……………

zeytinyağı makas

1 2

Kırılganlık

Tat

Pürüzlülük

Koku

Kırılganlık

Süt Yastık

Ayran Taş

Kitap gazoz

yararlı

IGMDVI    JDMÇIMD , CTÜZKÇHYH   AZSJZRHMZ    AZŞHP.

tepki kabul

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

sınır

karakol

hücum galip

mübarek

sevap cimri haylaz

hastalık doktor

savunma

mesajlar pervane

şube

Bağcılar İstanbul tırnağım

doyurdu kulübe seferberlik
miyavlama


