
S7.Açıları ölçerek, değerlerini altına yazalım.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

6 7 4 9 1 3  
 + 1 9 8  - 5 4 9

8 2 ………..° …..…..° ………..°
5 0 3

x 7 S8.Verilen örüntüyü üç adım ilerletelim.
  42 - 47 - 45 - 50 - 48   -  -  -

S2.Sıklık tablosunu, çetele tablosuna çevirerek çiz. S9. Verilen Romen Rakamlarını sayı ile yazalım.
a) VI : b) XXIII : c) XLVII :

S10.  Verilen sayıların basamak değeri farkı kaçtır?  

a) 7 3 :………………………. b) 4 6   : …………….………..

S11.  Verilmeyen toplananları yazalım.
 

a) 4 b) 2 c) 2 8
 + 3  + 7  + 3 6

S3.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım. 5 0 6 1 7 7
     Birler basamağı 5' ten küçükse kendi onluğunda kal,
5'ten büyükse bir sonraki onluğa git…. S12. Verilmeyen eksileni, çıkanı ve farkı bulalım.

a) b) 6 5 c) 3 6 4
 - 3 9  -  - 1 8 8

5 5 1 8
S4.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boyayalım.
    Onlar basamağı 5'ten küçükse kendi yüzlüğünde kal, S13. 
5'ten büyükse bir sonraki yüzlüğe git…

Yukarıdaki tabloya göre,  A+ B +C = ?

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

S6. Verilen  şeklin simetriğini çizelim. S14.   Nevin ile Burcu'nun toplam 130 kitabı vardır. Ne-
 vin'in 86 kitabı olduğuna göre, Burcu'nun kaç kitabı 

vardır?

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

a)  87  -  36  = 

b)  53  +  45  = 

167
960

800
845

160 170
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MATEMATİK

A

200

 +
186
294
543

950

Ayşen

Halil

235

Gözde

230 240

537 169

Oylar (adet)Adaylar

Faruk

13

21

953

17

8

Gerçek Sonuç

500 600 100 900

Tahmini Sonuç

53 76 94
B

C



S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. 

a) tahliye arı vızıltısı radyo sesi

b) imha etmek fön makinesi şelale sesi

c) güz Köpek sesi kuş sesi

Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

S2. Verilen olumlu cümleleri,  olumsuz olarak yazalım. a) b) c)

a) Yosunlu bir göl içinde yüzüyorduk. 

S2. Verilenlerden hangisi aydınlatılmış cisim değildir?

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

a) b) c)

b) Futbolcular, soyunma odasına doğru yürüdüler.

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

S3.Verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin eş seslisini S3."Denizfeneri,kandil ve ….1….insanlar tarafından üre-

kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım. 1

a) Küçücük   bir   aralıktan   ışık   sızıyordu.   Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler

yazılmalıdır?

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

b)  Bu   saç    modeli   sana   çok   yakışıyor. a)

b)

………………………………………………………...……………………………………………………………………………………… c)

S4.    İstanbul medeniyetlerin beşiği,

Mutlaka gidip herkes görmeli. S4. 

Boğazın büyüleyici güzelliği,

Araştırmakla bitmez derin tarihi. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti………

Trabzon, bir başka iklim gibidir. Ses……….halinde ve  her yönde yayılır.

Karadeniz'in asil kentidir. Her varlığın çıkardığı ses ………………..

Hamsi, horon, lahana, fındık,      Yukarıdaki boş bırakılan yerler tablodaki sözcüklerle

Denince akla ilk o gelir. doldurulduğunda hangi sözcük kullanılmaz?

Aşağıdaki soruları verilen şiire göre cevaplayalım. a) artar b) azalır     c) dalgalar

a) İstanbul'un hangi özelliği araştırmakla bitmez? S5.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Sesleri işitebilmemiz için bulunduğumuz ortamın iyi

aydınlatılması gerekir.

b) Şiire göre, Trabzon şehri neye benzetiliyor? b) itfaiye aracı bize yaklaştıkça siren sesini daha fazla 

duymaya başlarız.

c) Yüksek şiddetteki sesler kulağımıza zarar verir. 

c) Şiire göre, Trabzon denince akla ne gelir ?
S6. Sesin yayılma şekli çizgilerle belirtilecek olsa hangi

seçenekteki görsel doğru olurdu?
ç)  Şiirin 1. dörtlüğü  toplam kaç kelimeden oluşur? a) 

d) Şiirin 2. mısrası kaç heceden oluşur?  

b)

e) Şiirin 6. mısrası kaç sestir?

S5.Devrik cümleleri kurallı  olarak yeniden yazalım. c)
a) Annem kilerden çıkardı turşu kavanozlarını.
……………………………………………………………………………………..………………………….…………………………….

b) Ağaçtan kırmızı kirazları topluyorduk tek tek. 

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

Ay

ateş böceği

meşale

yapay

doğal

yapay

borçlanma bozma

göz atmak yok etmek

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

sonbahar

söz etmek

boşaltma

kış ilkbahar

yapay ses kaynağı

1. 2.

dalgalar farklıdır

artar azalır

doğal ses kaynağı


