
S8.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

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

Çetele tablosuna göre, soruları cevaplayalım.
a)Tabloya göre oyunlara katılan toplam kaç öğrenci 

3 0 1 6 9 vardır?
x 8

b) En çok ve en az katılımın olduğu oyunlar  hangileri-
 dir?

S2.Verilen boyalı kısmın alan ölçüsü kaç birim karedir?
c) Yakan top oyununa kaç öğrenci daha katılırsa oyun-
cu  sayıları 3 desteye ulaşır?

S9. Çıkarma işleminde verilmeyen sayıları yazalım.

4 9 0 6
 - 3  - 8  - 3 1

5 6 4 5 3 2 4 7

………………birim kare ………………birim kare S10. İstenen ölçülerde açılar çizelim.

S3.Verilen işlemlerde eksilen, çıkan  ve farkı bulalım.

5 0 2 8 3 2
 - 2 7 4  -  - 4 5 3 160 °'lik 

3 8 8 2 2 5 dar açı çizelim geniş açı çizelim

S4.Eksik bırakılan yerleri tamamlayalım. S11.Verilen örüntüyü  üç adım ilerletelim.
a) 2 TL 25 Kr :………………Kr
b) 516 Kr :……….TL………..Kr  28 - 35 - 41 - 48 - 54 -  -  -
c) 135 Kr + 95 Kr =………TL……..Kr
ç) 5 TL + 150 Kr + 80 Kr :…………..TL………….Kr S12.Toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

S5. 8'er, 80 'e kadar ritmik yazalım. 7 4 6 2 5 8
 + 4  + 3  +

9 2 5 8 2 7 0 1
S6.Bloklarla verilen sayıyı Romen Rakamı ile yazalım.  

S13. Hangi   sayının   164   eksiği   587' dir?

……………..
S7. Verilen şeklin simetriğini çizelim.

S14. 

        Yandaki görselde
aynı şekille göste-
rilen karşılıklı sayı-
ların farkı hep orta-
daki sayıyı vermek-
tedir. Buna göre;

A + B + C  =?
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MATEMATİK

yakan top

Oyunlar oyuncu sayısı(adet)

fiziksel etkinlikler
Çiftlikteki hayvan miktarını gösteren çetele tablosu.

70 ° 'lik 

seksek
mendil kapmaca

C B 61

2357

944238

A



S1.  Başta verilen sözcüğün zıt  anlamlısını boyayalım. S1.Verilen cisimlerden hangisi belirli bir şekli olan

a) hatalı maddelere örnek olarak verilemez?

b) yabani a) televizyon b) süt c) kitap

c) ham

ç) çelimsiz S2. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Reflektör gibi cisimler çevresinden aldıkları ışığı

S2.Yanlış yazılan özel isimleri düzelterek yeniden yaz. yansıtırlar.

a) mert'ler, sabah Okul servisini kaçırmışlar. b) Işık kaynakları doğal ve yapay olarak ikiye ayrılır.

c) Ay, bir ışık kaynağıdır. Dünya'mızı aydınlatır.

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

b) istiklal marşımızı gür bir sesle ve gururla söyleriz. S3.   " Fırlatılan kağıt uçak…………hareketi, vantilatör

pervanesi…………hareketi yapar. "

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. Bu cümleyi tamamlamak için aşağıdaki kavramlar-

S3. Aşağıda  verilen harflerden bir sonra geleni yazarak dan hangisine ihtiyaç yoktur?

şifreyi çözelim. a) dönme b) hızlanma c) sallanma

S4. Verilen ışık kaynaklarından hangisi ışıkla birlikte

ısı yaymaz?

a) Şimşek b) Güneş c) Ateş

S4.    Uzayın derinliklerinde bir gezegen vardı. Bu ge-

zegen, devlerin ve cücelerin gezegeniydi. Taşı toprağı S5. Verilen ses kaynaklarından hangisi farklıdır?

kızıl olan gezegende  iki komşu cüce vardı. Birinin adı a) b) c)

Damlacık, diğerinin adı Biricik'ti. Damlacık, kıvırcık siyah

saçlı, yeşil gözlü, kırmızı şapkalıydı. Biricik'in seyrek, 

dümdüz, sapsarı saçları vardı.

S6. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. a) Ses, doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.

b) Yüksek sesle müzik dinlemek geçici işitme kaybına

a)Gezegenin taşı toprağı nasılmış? yol açabilir.

c) Doğal sesleri yapay seslerden daha iyi duyarız.

b) Hikayenin kahramanları kimlerdir? S7. 

c) Biricik'in fiziksel özellikleri nelerdir?      Yukarıda verilen görsellerdeki ışık kaynakları için 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Her ikisi de ışık kaynağıdır.
ç) Metin toplam kaç cümleden oluşur? b) Yıldızlar doğal, ampul ise yapay ışık kaynağıdır.

c) Ampul doğal, yıldızlar ise yapay ışık kaynağıdır.

d) Metnin ilk cümlesi kaç hecedir? S8. Sarımsak Gül Soğan

        Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri 

S5.  Verilen  tabloda  Büyük  Ünlü  Uyumu  kuralına kokuludur?
uymayan   sözcükleri   boyayalım. a) b)  - c)  -  -

S9. Duyu organlarımızın sağlığını korumak için

temizliğe önem vermeliyiz.

Çok televizyon izlemek göz sağlığımızı bozar.
     Yukarıda verilen doğru - yanlış etkinliğine göre, 

S6." dost " ismini iyelik(sahiplik) ekine göre yazalım. aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğru olur?
Benim dostum Bizim 
Senin  Sizin a) D b) Y c) D

Onun Onların D D Y

renkli

  K Z E K Z          Ö D V M I P          F D L I R I        V U P U L D Y

TÜRKÇE

yoksul

boş  doğru eğri

güçlü kızgın

FEN BİLİMLERİ

derinlikler bacaklarım

hayvan evcil bina

yapay olgun

simsiyah yuvarlak

ziyaretçi

gezegen dikkat balina

hayalimiz


