
S7.Açıları ölçerek, değerlerini altına yazalım.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

5 3 3 7 0 0  
 + 2 6 9  - 2 5 3

7 8 ………..° …..…..° ………..°
6 4 2

x 3 S8.Verilen örüntüyü üç adım ilerletelim.
  67 - 70 - 76 - 74 - 77   -  -  -

S2.Sıklık tablosunu, çetele tablosuna çevirerek çiz. S9. Verilen Romen Rakamlarını sayı ile yazalım.
a) XXXI : b) XIV : c) XCIII :

S10.  Verilen sayıların basamak değeri farkı kaçtır?  

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

S11.  Verilmeyen toplananları yazalım.
2 8

a) 7 b) 6 c)  

 + 2  + 5  + 1 5
S3.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım. 6 7 9 3 6 2
     Birler basamağı 5' ten küçükse kendi onluğunda kal,
5'ten büyükse bir sonraki onluğa git…. S12. Verilmeyen eksileni, çıkanı ve farkı bulalım.

a) 5 b) 0 c) 4
 - 6  - 3  - 4 7

3 1 2 6 1 7 8

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

Yukarıdaki tabloya göre,  A+ B +C = ?

 

S5. 7' şer 70'e kadar ritmik yazalım. S14.  Emine, Meryem'den 17 yaş büyüktür. Meryem, 
 şuanda 14 yaşında olduğuna göre, ikisinin yaşları top-

lamı kaçtır?
S6. Verilen  şeklin simetriğini çizelim.

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

a)  212  -  47  = 

b)  105  +  268  = 

200 300 500 600 100 200

B

Tahmini Sonuç

229
650 660 710 720 220 230

46 83 78

Emine Meryem Yaşları toplamı

Gerçek Sonuç

600 700 300 800

274 537 182

628 391
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S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. Verilen ışık kaynaklarından hangisi daha eski zaman-

a) cefa larda kullanılmış olabilir?

b) ırmak a) meşale    b) kandil c) ampül

c) dize

S2. Hangisi ışık ve sesin ortak bir özelliğidir?

S2. Verilen olumlu cümleleri,  olumsuz olarak yazalım. a) Her ikisini de görme duyu organımızla algılarız.

a) Yaptıkların bu aile için çok önemli. b) Her ikisini de işitme duyu organımızla algılarız.

c) Her ikisinin de doğal ve yapay kaynakları vardır.

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

S3.Bazı ortamlarda sesin şiddeti insanı rahatsız edebile-

b) Yaz tatilinde yüzmeyi öğrenmiş. cek kadar şiddetli olabilir. Aşağıdaki ortamlardan hangi-

 si  buna örnek verilemez?

…………………………………………………………………………………………...…………………………… a) Stadyum b) Kütüphane c) Konser Salonu

S3.Verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin eş seslisini

kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım. S4. Sesin hangi özelliği nedeniyle fısıltı ile yapılan konuş-

a) Bahçedeki kırmızı güller çok hoş görünüyor. maları iyi duyamayız?

a) inceliği  b) şiddeti c) güzelliği

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

b)  Topu hemen bana doğru at. S5. Gürültü düzeyi

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

S4.    Hastalık mikropları,

Rengini soldurmasın!

Yüzünden, gözlerinden, Taşıtlar

Sevinç, neşe parlasın! 1. 2. 3.

Üzüntüsüz yaşamak, Grafikte gürültü düzeyleri verilen 1-2 ve 3 numaralı taşıt-

Gülmek, eğlenmek, koşmak, lar  hangi seçenekte verilmiştir?

Derslere çok çalışmak,

Sağlıkla olur ancak. a)

Aşağıdaki soruları verilen şiire göre cevaplayalım. b)

c)

a) Yüzümüz ve gözümüzden parlayan nedir?

S6. Doğal Işık Kaynakları Yandaki tabloda

Şimşek noktalı kısma veri-

b) Şiire göre, rengimizi solduran nedir? Güneş lenlerden hangisi

……………… yazılamaz?

c) Şiire nasıl bir başlık konulabilir? a) Ay b) ateş böceği c) yıldız

S7. 
ç)  Şiirin 2. dörtlüğü  toplam kaç heceden oluşur? A

B

C
d) Şiirin 5. mısrası kaç harften oluşur?  

Yukarıdaki şekle göre, hangi noktada bulunan bir kişi

e) Şiirin 1. dörtlüğü toplam kaç sözcükten oluşur? sesi daha net duyar?

a) A b) B c) C
S5.Devrik cümleleri kurallı  olarak yeniden yazalım.
a) Sude, trafik kurallına uyar her zaman. S8. "İtme veya  çekme kuvveti sonucunda  cismin yer
……………………………………………………………………………………..………………………….……………………………. değiştirmesine…………denir." cümlesinde boş bırakılan
b) Ben odamda yetiştiriyorum rengarenk çiçekler. yere hangisi yazılmalıdır?

……………………………………………………………………………………..………………………….……………………………. a) hız b) güç c) hareket

motosiklet

bisiklet

Ses

Kaynağı

yanıt mısraşiir

akarsu

kayıp

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

eziyet anlam

deniz göl

1. 2. 3.

uçak

bisiklet

otomobil

motosiklet

kamyon

helikopter

kamyon


