
S9.Geometrik şeklin istenen özelliklerini yazalım.
S1.Verilen işlemleri yapalım.

Şeklin Adı:………………………….
3 5 1 4 1 2  Ayrıt sayısı:…………………

 + 2 6 5  - 2 8 8 Köşe sayısı:……………….
Yüzey sayısı:………………

S10. Çözümlenmiş olarak verilen sayıyı yazalım.
8 3 7 x 10   +  2 x 100   +  6 X 1    :……………..

8 2 0
x 2 S11. Verilen sayıları aralarına  <,  >  , =  sembolü  ya-

 zarak  karşılaştıralım.
…….. ……..

S2.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boyayalım.
S12. Verilen açılara uygun çizimler yapalım.
a)   85 ° lik dar açı çizelim. b)  90 ° lik dik açı çizelim.

S3.Rakamları toplamı ( sayı değeri toplamı) verilen sa-
yılarda eksik bırakılan yere hangi rakamlar  yazılır?

a) 3 3  : b) 4 8  :

S4.Verilen sayının,  sayı ve basamak değerini yazalım. 
6 3 7 S13. Toplamada verilmeyen sayıları yazalım.

..………….. ..…………………….
6 5 4 5

…...………. ……..……………….  + 4  + 7  + 5
9 5 8 1 7 0 3

……………. ….…………………..
S5.İşlemlerin sonuçlarını Romen Rakamı ile yazalım. S14.  Eksileni ve  çıkanı  bulalım.
V :  5 a)  - 357=  108 b)  -  = 369
X : 10 XXX  : 30 L : 50 LXX : 70 XC : 90
XX : 20 XL  : 40 LX : 60 LXXX : 80 C : 100

a) XLIV  + LXXVIII = b)
S15.Bir çıkarma işleminde fark 630'dur. Eksilen sayı

c)  XXII - XV = ç) LII  x  IV =  67 azalıp, çıkan sayı 153 artarsa, yeni fark kaç olur?
(eksilen artarsa fark artar,eksilen azalırsa fark azalır.

S6.  4' er 40' a kadar ritmik yaz ve ezberle. çıkan artarsa fark azalır,çıkan azalırsa fark artar.)

S7.Boş bırakılan yerlere uygun değerleri yazalım. 

a) 3 TL 45 Kr :...………Kr c) 7 TL :…………..Kr S16.  A > ve B >
   Yukarıda verilen eşitsizliklere göre,  A + B  en az kaç

b) 932 Kr : .….TL..…..Kr ç) 586 Kr :………TL……….Kr olur?

S8. Modelle gösterilen sayıyı rakamla yazalım.

S17. 7 2 3 Yandaki çıkarma işleminde
 - 3 4 8 eksilenden 70, çıkandan 26

çıkardığımızda oluşan yeni 
fark  kaç olur?

……………………..

157

1 1 12

Sayı Değeri

684

XLV  ÷  V =

214
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MATEMATİK

303

536 284

500 600 200 300

Basamak Değeri

638 569

503



S1.Verilen sözcükleri ismin hallerine göre yazalım. S1. Salih, televizyonda çizgi film izlemektedir. Buna 

göre ;

Yalın hâli I.Salih'in görebilmesi için ışık gereklidir.

II.Işık yansıyarak Salih'in gözüne ulaşmıştır. 

 -e Hâli ifadeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) İkisi de doğrudur.

 -i Hâli b) I. İfade doğru, II. İfade yanlıştır.

c) I. İfade yanlış, II. İfade doğrudur.

 -de Hâli

S2. Otomobil farı yapay ışık kaynağı

 -den Hâli Ateşböceği aydınlatılmış cisim.

Denizfeneri doğal ışık kaynağı

S2.Verilen isimlerden " türemiş " olanları boyayalım. Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

a) b) c)

S3. 

S3.      " Ne zaman buraya gelsem içim açılır. "

 cümlesine göre; Yukarıdaki tabloda verilen varlıklardan doğal ses kay-

a) Cümle kaç kelimeden ( sözcükten ) oluşur? :…………… nağı olanlar kesilirse, tablonun yeni şekli nasıl olur?

b) Cümke kaç sesten ( harften ) oluşur? :…………….. a) b) c)

c) Cümle kaç heceden oluşur? :…………….

S4. "Yorgun olduğu için bizimle pek konuşamadı. "

    cümlesine göre, aşağıdaki soruları  cevaplayalım. S4. 

a) Kim ? : c) Nasıl ? : I. Ay,……………ışık kaynağı değildir. 

II. Mum ve fener………………ışık kaynağına örnektir.

b) Kiminle ? : ç) Neden ? : III. Güneş, en büyük ısı ve ………………………..'dır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere tabloda verilen 

S5. Aşağıdaki cümlelere uygun soru cümleleri yazalım. sözcüklerden hangisi yazılamaz?

a) İşim birazdan bitecek. a) ışık b) ışık kaynağı c) yapay

………………………………………………………………………………….. S5. Verilen ışık kaynaklarından hangisi yıldızlar  ile 

aynı özelliği taşır?

b)  Kanadı yaralanmış bir kuş buldum. a) Ampul  b) Şimşek c) Meşale

…………………………………………………………………………………… S6. hayal uyuma

kurma
S6.  p-ç-t-k  ile biten  sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek kitap resim

getirildiğinde bu sesler yumuşayarak b - c- d - g - ğ ses- okuma yapma

lerine dönüşür. Yukarıdaki tabloda verilen hangilerini yaparken ışığa
Aşağıdaki sözcüklere sesli harf ekleyerek yeniden ihtiyaç duyarız?

 yazalım. a) , b)   , c)   ,

S7.Verilenlerden hangisi dilimizin görevi değildir?

a) Vücudumuzun ısı kaybını önlemek. 
b) Konuşmaya yardımcı olmak.
c) Tat almaya yardımcı olmak. 

S8.Verilenlerden hangisi opaktır? 

a) Gözlük camı b) Otomobil lastiği c) Gazoz salıncak a

Samsun

duvarda

kedi

davul

ışık

çaresizlik i

durak

alaycı dertli sınavımız

kulak ı

elek

doğal

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

melekler kuzu

dilsiz

özgür terlik

denizci

araç a

ballı

göl banka

zil

korna kuş

yapay Işık kaynağı


