
S11.

S1.Verilen işlemleri yapalım.
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     Yukarıda verilen şekil grafiğine göre, aşağıdaki 
soruları cevaplayalım.

9 2 a) Grafiğe  göre  toplam kg meyve  satılmıştır?

3 9 1
x 4 b) En çok ve en az satılan meyveler hangileridir?

 
c) Portakal satışı ile armut satışı arasında kaç kg fark 

S2.Verilen boşluklara uygun para değerlerini yazalım. vardır?
a) 4 TL :……………..Kr c) 379 Kr :………TL…………Kr
b) 1 TL :……………..Kr ç) 5 TL  33 Kr :……………..Kr
c) 200 Kr + 148 Kr +  5 TL =……….TL………...Kr S12.  9'ar, 90'a kadar ritmik olarak  yazalım ve ezber-

leyelim.
S3.Verilen sayıların rakamları toplamı ( sayı değeri top-
lamı )  kaçtır?
a) 1 4 2 : ………………… c) 5 7 0 :…………………………. S13.Verilen şeklin simetriğini çizelim.

S4.Tabloyu kullanarak, istenen Romen Rakamlarını yaz. 
a
b)
c)
ç)
d)

S5.Verilen işlemleri cevaplandıralım.Sonuçları Romen
Rakamları ile yazalım.

S14.Eksilen, çıkan ve farkı bulalım.
a)  XLVII +  XXVIII  = b)  XXXIX   x   VI =

6 4 5 7 0 0
c) LII   -  XXVIII = d) LXXII  ÷  VIII =  - 4 8 2  -  - 5 3 6

2 5 3 1 9 8
S7. Verilen şekillerdeki boyalı kısım kaç birim karedir?

S15. Çıkarma işleminde verilmeyen sayıları yazalım.
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…………….birim karedir. S16.Bir otobüs İstanbul'dan Samsun'a gitmek için yo- 
……………..birim karedir. la çıkıyor. 750 km yolun,  238 km'lik kısmını gittikten

sonra mola veriyor. Buna göre, otobüsün daha alma-
S8.Sayıyı çözümleyerek yazalım. (5x100 + 4x10 + 2x1 ) sı  gereken kaç km yolu kalmıştır?

:  

S9. Sayıları sembol kullanarak karşılaştıralım.(<,>, = )
a) 284……..284 b) 139………319 c) 444……….333

S17.  Sekizer ritmik sayarken 345'ten iki önce ve üç 
S10. Verilmeyen toplananları bulalım. sonra gelen sayıların toplamı kaç olur?
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MATEMATİK

X 10

30
40 95

XX 20
XXX
XL
L 50

Meyveler Satış miktarı   ( kg )
elma

portakal
mandalina

armut
Her şekil 4 kilogramı  göstermektedir.

24
61

87



S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) lokomotif a) Ses, maddelerin titreşmesi sonucu oluşur.

b) kanuni b) Ses doğru bir şekilde geriye doğru yayılır.

c) talebe c) Ses dalgalar halinde ve her yönde yayılır.

ç) maharetli

d) mont S2. 

e) danışma

S2. Soyut isimleri bulup boyayalım.

Yukarıda verilen ses kaynaklarından hangisi farklıdır?

a) b) c)

S3.  Verilen olumlu cümleleri, olumsuz olarak yazalım.

a) Her akşam mutlaka birkaç resim çizerim. S3. 

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

b) Babası işten gelince satranç oynuyorlardı. 1 4

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….. 2 5

3 6

S4.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.     

    Yukarıda verilen tablodaki bilgi yanlışlığını düzelt-

mek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

a) 1 ile 4 yer değiştirmeli.

b) 2 ile 5 yer değiştirmeli.

c) 3 ile 6 yer değiştirmeli.

S4. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Çok fazla ya da çok az ışık gözlerimize zarar verir.

S5.   " Üzüm üzüme baka baka kararır. " b) Ders çalıştığımız ortamda birden fazla ışık kaynağı

  atasözünü kısaca açıklayıcı bir yazı yazalım. olmalıdır.

c) Çevremizdeki varlıkları görebilmemiz için ortamın

aydınlatılmış olması gerekir.

S6." Herkesin evinin önünde büyük bir bahçesi olsa. "

  cümlesine göre; S5. Aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi ışıkla

a) Cümle kaç sesten ( harften) oluşur? : birlikte ses de yayar?

a) Fener b) Şimşek c) Güneş

b) Cümle kaç heceden oluşur? :

S6. Resimdeki balonun içindeki
c) Cümle kaç kelimeden ( sözcükten ) oluşur? : maddenin bulunduğu hâl

aşağıdakilerden hangisidir?
S7. Verilen isimlerin karşısına hangi hâlde olduklarını a) Katı b) Sıvı c) Gaz

yazalım. ( yalın hâl, -e hâli, -i hâli, -de hâli, -den hâli )

a) gözlüğü : f) kuzu :

S7. Verilen maddelerden hangisini hem koklamak

b) tencerede : g) şemsiyeyi : hem de tadına bakmak tehlikeli olabilir?

a) İspirto b) Soğan c) Tuz

c) binayı : ğ) çiftlikte :

S8. Verilen bilgilerden doğru olan hangisidir?
ç) telefonu : h) sınıftan : a) Duyu  organlarımız   çevremizdeki   varlıkları  daha 

iyi  algılamamızı  sağlar.
d) ceket : ı) kardeşi: b) Dil hem tat almamızı hem de koku almamızı sağlar. 

c) Deri sağlığımız  için  yüksek sesli ortamlarda bulun- 

e) notu : i) denizde : malıyız.

başvuru

El feneri

Yıldırım

öğrenci

otomobil

görgülü becerikli

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

değerli

kısa kesmek

kafaya takmak

melek acımak

tümsek

kaban soğuk

otobüs

sınıf

yasal noksan

kök söktürmek

Yapay Işık 

Kaynakları

Mum

ruh yoğurt Dünya

topaç

göz boyamak

sevap balıkçı

burun

tren

tamirat

fikir

tabela

acele

disiplin bardaklar

ihtiyaç

bir konuda insanı çok zorlamak

çok konuşmamak

bir konuyu çok düşünmek

bir konuda yalan söylemek

Doğal Işık

Kaynakları

Ateş Böceği

Güneş

Meşale


