
S7.Açıları ölçerek, değerlerini altına yazalım.

S1.Verilen işlemleri yapalım.

5 4 2 6 1 4  
 + 2 7 9  - 1 5 8

5 5 ………..° …..…..° ………..°
4 7 1

x 6 S8.Verilen örüntüyü üç adım ilerletelim.
  64 - 66 - 71 - 73 - 78   -  -  -

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

S10.  Verilen sayıların basamak değeri farkı kaçtır?  

a) 2 8 :………………………. b) 6 6   : …………….………..

S11.  Verilmeyen toplananları yazalım.
 

a) 7 b) 2 c) 3
 + 2  + 9  + 2 5

S3.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım. 6 1 7 5 6 8 0
     Birler basamağı 5' ten küçükse kendi onluğunda kal,
5'ten büyükse bir sonraki onluğa git…. S12. Verilmeyen eksileni, çıkanı ve farkı bulalım.

a) 8 b) 0 c) 8
 - 5  - 3  - 4 7

3 6 3 4 2 1 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. İki kardeşin yaşları toplamı 30'dur. Kardeşlerden 
 biri  19  yaşında  olduğuna  göre, 10  yıl  sonra  küçük 

kardeş kaç yaşında olur?
S6. Verilen  şeklin simetriğini çizelim.

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

a)  412  -  368  = 

b)  387  +  246  = 

425 163
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S1.  Başta verilen sözcüğün eş  anlamlısını boyayalım. S1. Gülsüm, arkadaşıyla tenis oynarken karşıdan gelen

a) akit topa raketiyle vurarak topu geri göndermiştir.

b) asi Buna göre Gülsüm'ün etkisiyle top hangi hareket 

c) seyahat çeşidini yapmıştır?

ç) seda a) Sallanma b) Çekme c) Yön değiştirme

S2. Verilen olumlu cümleleri,  olumsuz olarak yazalım. S2. İnişe geçen uçak hızlanma hareketi yapar.

a) Sinemaya gitmek için iki bilet aldık. Lunaparktaki atlıkarınca dönme hareketi yapar. 

Canlı varlıklar dışarıdan bir etki olmadan hare-

…………………………………………………………………………………………...…………………………… ket edemezler.

b) Babam da benim gibi saz çalıyor. Yukarıdaki  ifadeler doğru ve yanlış olarak değerlendi-

rilirse, hangi seçenek doğru olur?

…………………………………………………………………………………………...…………………………… a) D b) Y c) Y

S3.Verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin eş seslisini Y D D

kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım. Y Y D

a) Kız, arkasına bakmadan hızlıca koşuyordu.

S3. Aşağıdaki ortamların hangisinde çalışan kişinin ku-

………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. lak sağlığı olumsuz etkilenir?

b)  Bu şiir kaç satırdan oluşuyor? a) hastanede b) konser alanında    c) parkta

………………………………………………………...……………………………………………………………………………………… S4. Ses doğrusal olarak etrafa yayılır.

S4.    Çocuk deyip geçmeyin, Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar.

Onun da dünyası var. Ses hızı, ışık hızından daha fazladır.

Güzel  çirkin seçmeyin, Verilen  ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Her çocuk şefkât arar. a) Yalnız b)   - c)  -

Bir kez düşün kendini,

Çocuktun daha önce. S5. 

Eksik etme sevgini, Örnek

Bir küçüğü görünce.

Aşağıdaki soruları verilen şiire göre cevaplayalım.       Işık

kaynakları

a) Şiire göre, her çocuğun aradığı şey nedir?

b) Şiire göre, bir küçüğü görünce nasıl davranmalıyız? Yukarıdaki şemada     ve  sembollerinin yerine 

aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

c) Şiirin 3. dizesi kaç hecedir? a)
b)

c)
ç)  Şiirin ikinci dörtlüğü toplam kaç sözcüktür?

S6. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sıklıkla kulladı-

d) Şiirin son  mısrası kaç harften oluşur?  ğımız ışık kaynaklarından değildir?
a) meşale b) ampul c) el feneri

e) Şiirde, Büyük Ünlü Uyumu'na uymayan sözcükler han-

gileridir? S7. 

S5.Devrik cümleleri kurallı  olarak yeniden yazalım.

a) Yarın uçakla gideceğiz Adana'ya.      Görseldeki çocuk, kutuyu, belirtilen yönde hareket 
……………………………………………………………………………………..………………………….……………………………. ettirdiğine göre, hangi tür kuvvet uygulanmıştır?
b) Tamir ettim bozulan yeni oyuncağımı. a) itme b) çekme c) döndürme

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

asker

ses şart renk

gezi gezegenkent

isyankar

tahmin

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

akarsu

El feneri Ateş böceği

anıt antlaşma

Doğal Işık

kaynağı

Yapay ışık

kaynağı

Güneş
Ateş böceği

Yıldız
Gaz lambası


