
S7.Açıları ölçerek, değerlerini altına yazalım.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

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

5 7 ………..° …..…..° ………..°
8 3 0

x 2 S8.Verilen örüntüyü üç adım ilerletelim.
  53 - 47 - 45 - 39 - 37   -  -  -

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

S10.  Verilen sayıların basamak değeri farkı kaçtır?  

a) 7 4 :………………………. b) 3 8   : …………….………..

S11.  Verilmeyen toplananları yazalım.
 

a) 6 b) 2 c) 4 7
 + 3  + 8  + 2 5

S3.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım. 5 0 7 3 9 2
     Birler basamağı 5' ten küçükse kendi onluğunda kal,
5'ten büyükse bir sonraki onluğa git…. S12. Verilmeyen eksileni, çıkanı ve farkı bulalım.

a) 6 b) 5 c) 8
 - 8  - 2  - 5 3

1 2 3 7 2 4 6

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.Evimiz ile marketin arası 164 metredir. Babam, mar- 
 kete gittiğinde cüzdanını evde unuttuğunu anladı. Eve 

gelip tekrar markete döndüğünde kaç metre yürümüş
S6. Verilen  şeklin simetriğini çizelim. olur?

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

a)  303  -  166  = 

b)  245  +  317  = 

B
589 241

Tahmini Sonuç

614
50 60 470 480 610 620

200

65 38 93

C

Gerçek Sonuç
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S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. Işık kaynaklarını sınıflandırırken hangi ölçüt kullanıl-

a) cenk maz?

b) yanıt a) doğal b) eski c) yapay

c) deva

ç) veteriner S2. " Heskes beni bir ışık kaynağı olarak biliyor ama ben

Güneş'in ışığını yansıtarak geceleri yeryüzünü aydınla-

S2. Verilen olumlu cümleleri,  olumsuz olarak yazalım. tan bir gök cismiyim. "

a) Yolun karşısına kocaman binalar yapıldı. Yukarıda kendini tanıtan gök cismi hangisidir?

a) Yıldız     b) Ay   c) Meteor

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

b) Horoz, çöplükte dolaşırken bir inci bulmuş. S3. "Sahnedeki oyuncuların seslerini daha net duyabil-

mek için ön sıradan bilet alalım. " diyen bir kişi hangi

…………………………………………………………………………………………...…………………………… ortamda bulunuyor olabilir?

S3.Verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin eş seslisini a) Tiyatro  b) Sinema c) Konser

kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.

a) Çay suyu kaynasın, hemen demleyeceğim. S4. 

………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….     Yukarıdaki tabloda boş bırakılan kutucuğa aşağıdaki

b)  Bu araçla dağları kolayca aşarız. ses kaynaklarından hangisi yazılamaz?

a) Kedi b) Uçak c) Dalga

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

S4.    Aradığım her kitap, S5. Aşağıdakilerden hangisi insanların duymadığı sesle-

Kütüphanemde vardır. rin olduğunun bir kanıtıdır?

Okuma sevmeyenin, a) Kuşun sesini duyan kedinin kulaklarını dikmesi.

Ufku karanlık ve dardır. b) Köpeklerin depremi önceden hissederek havlaması.

Dünyalara değişmem, c) Aslan sesi duyan geyiklerin hızlıca koşup kaçması.

Bir küçük kitaplığı.

Okumak doyuruyor, S6. 

Ruhumdaki açlığı.

Aşağıdaki soruları verilen şiire göre cevaplayalım. Yukarıda sembollerle gösterilen maddelerin özellikleri 

hangi seçenekte yanlış verilmiştir?

a) Şairin, dünyalara değişmediği nedir? a) Esnek madde

b) Sağlam madde

c) Sert madde

b) Şiire göre, okumayı sevmeyenin durumu nedir?

S7.

c) Şairin, ruhundaki açlığı gideren nedir?    Yukarıdaki tabloda kırılgan özellik taşıyan cisimler bo-
yanırsa hangi seçenek doğru olur?

a) b) c)
ç)  Şiirin 4. mısrası kaç heceden oluşur?

S8.Yandaki uyarı işareti ne anlatmaktadır?
d) Şiirin ilk iki  mısrası kaç harften oluşur?  a) Radyasyon tehlikesi

b) Aşındırıcı madde

e) Şiirin 2. dörtlüğü toplam kaç sözcükten oluşur? c) Yanıcı ve parlayıcı madde

S9. Aşağıda verilen hareket türlerinden hangisi diğerle-
S5.Devrik cümleleri kurallı  olarak yeniden yazalım. rinden farklıdır?

a) Camı kırıldı gözlüğümün oyun oynarken. a) Kaykay ile hareket eden çocuk.
……………………………………………………………………………………..………………………….……………………………. b) Taksi durağına yaklaşan otomobil.
b)Hiç kaçırmam televizyondaki çocuk programlarını. c) Havalanmakta olan gezi balonu.

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