
S9.Okunuşu verilen sayıları rakamla yazalım.
S1.Verilen işlemleri yapalım. a) İki yüz on : b) Üç yüz dört :

1 7 3 5 3 5  S10.  6 'şar 60 'a kadar ritmik yazalım.
 + 3 5 9  - 1 8 8

S11.Verilen ifadeye uygun çizimler yapalım.
a) Verilen ışına paralel b) Verilen doğruyu dik

7 6 dört ışın çizelim. eğik kesen  iki doğru par-
7 5 3 çası çizelim.

x 7
 

S2.Verilen sayıların en yakın olduğu onluğu yazalım.
S12.Sayıları   <,  >  , =  sembolü  yazarak  karşılaştıralım.

a) :……….. b)  586  :…….. c) 724 :……….
……… ………

S3. Romen Rakamı ile verilen işlemleri yapalım. Sonuç-
larını doğal sayılarla yazalım. ……… ………

a)  XIII  x  VI = c) LVII - XXVII = S13-

b) LXXV + XXIV = ç)  XLVIII   ÷    VI =

S4.Aşağıdaki verilen geometrik cisme ait özellikleri yaz. 

Cismin adı: ……...…………….. Yukarıda verilen çetele tablosunu, şekil grafiği olarak
Yüzey sayısı : …..…….…………… yeniden yazalım.
Ayrıt sayısı : …………………….
Köşe sayısı : …..………………….

S5.Şekil üzerindeki açıları  gösterelim.

Not: Her şekil 9 kişiyi   göstermektedir.

S14. Eksileni, çıkanı ve farkı bulalım.

3 4 1 4 0 2
  - 2 6 7  -  - 1 4 9

3 8 5 0 7 7

S6.   Verilmeyen toplananları bulalım.
S15. Yandaki şekilde, sayılar 

4 9 4 5 yukarıdan aşağıya doğru 
 + 4  + 1 2  + 3 çıkarıldığında, "?" ye-

7 0 8 2 7 6 7 8 rine kaç yazılmalıdır?

S7.Sayı değeri ( rakam değeri ) toplamını bulalım.

a) 539 :……………….. b) 268 :………………………..

S8. Çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazalım. S16. < eşitsizliğine göre, yerine

a)  5 onluk  +   6 birlik   +  2 yüzlük : yazılabilecek en büyük  sayı
kaçtır?

b) 3 birlik +  4 yüzlük + 2 onluk :

217 217 281 324

835 825 973 886
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MATEMATİK

Turistler Turist sayısı ( kişi )

43

34 + 66

Fransız

Çinli

Turistler
Alman

Japon

Alman

403

Fransız

Çinli

?

267

Japon

Turist sayısı ( kişi )

194



S1."Yalan yanlış sözlerle beni kandırdı. " S1.Aşağıdaki doğa olaylarından hangisi sesin şiddeti-

 cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevapla. nin etkisiyle oluşmuş olabilir?

a) Kim ? : a) Yağmur b) Çığ c) Kar

b) Kimi ? : c) Nasıl ? :

S2. Araba farı Yanda verilen varlıkların

S2. Sözcükleri alfabetik sıraya göre yeniden sıralayalım. Gece Lambası ortak özelliği aşağıdaki-

"   meşhur - minder - mühendis - matara - mızıkçı  " Çakmak lerden hangisidir?

a) Doğal ışık kaynağı olmaları.

b) Yalnız kendilerini aydınlatmaları.

S3.Verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle yaz. c) Yapay ışık kaynağı olmaları.

"  botla - Aliler - tutmaya - balık - gittiler   "

S3. "İyi aydınlatılmamış bir ortama girildiğinde göz 

bebeklerimiz kendiliğinden………."  cümlesinde 

S3.Yazılışı yanlış olan sözcüklerin doğrusunu yazalım. boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

a) sovuk ç) bahce a) renk değiştirir b) küçülür    c) büyür

b) herkez d) heycan

c) filim e) meyva S4. Verilenlerden hangisi insanlarda işitme kaybına

yol açabilir?

S4.   Nasreddin Hoca,akşamüstü yorgun argın evine gi- a) hava b) ses c) çevre

diyordu. Geveze bir adam: kirliliği kirliliği kirliliği

 -Hoca Efendi, demin biri, bir tepsi baklava ile hızlı

hızlı yürüyerek buradan geçti, dedi. S5. 

Hoca, adamı tersledi:

 -Bundan bana ne?     Yukarıda verilen varlıklardan kaç tanesi doğal ses

Ama adamın susmaya niyeti yoktu. kaynağıdır?

 -Baklava tepsisini taşıyan kişi, sizin eve girdi. a) 2 b) 3 c) 4

Hoca'nın sabrı tükendi.Son sözünü söyledi:

 -İyi ama bundan sana ne? S6. Verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. a) Katı maddeler bulunduğu kabım şeklini alır.

a) Fıkradaki olay ne zaman yaşanmıştır? b) Gazlar bulundukları ortama yayılırlar.

c) Su katı bir maddedir.

b) Hoca, yolda kiminle karşılaştı?

S7. Hangi seçenekte madde ve hali doğru verilmiştir?

a) b)

c) Baklava taşıyan adam nasıl yürüyormuş ?

ç) " Nasreddin Hoca,akşamüstü yorgun argın evine gi- c)
diyordu."  cümlesi kaç heceden oluşur?

S5.   Ünlü ile biten bir sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek 

getirildiğinde, iki ünlü ses arasına y-n-ş-s kaynaştırma S8. Verilen varlıklardan hangisi esnek değildir?

 harfleri getirilir. a) Oyun hamuru      b) Lastik        c) Yay
Aşağıdaki sözcüklere kaynaştırma harflerini ekleye-

 rek  yeniden yazalım. S9."Bütün duyu organlarımız aldıkları uyarıları ……….

iletir."  ifadesinde noktalı kısma hangisi yazılmalıdır?

a) kalbe b) beyne c) göze

S10.Verilen hareketlerden hangisi farklı bir türdedir?
a) Atlıkarıncanın hareketi.
b) Buzdolabını açma hareketi.
c) Saatin akrep ve yelkovanının hareketi.
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TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ
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