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1. Şekilde 2 rakamından başlayıp gizli yolu bularak 36 rakamına ulaşınız. 

                     

2. Şekilde verilen tabloda soldan sağa ve yukarıdan aşağıya sayıların toplamı 

68 olduğuna göre boşlukları doldurunuz. 

                       

3. Aşağıda verilen sözcük avı oyununda kelimeleri 
işaretleyip anahtar cümleyi yazınız. (14x1+6=20p.) 
 

 

 

 

 

 

ANAHTAR CÜMLE………………………………………………………… 

  

4. Aşağıda verilen labirent bulmacayı çözerek, çocukları ağaca ulaştırınız.                        

 

5. 1’den başlayarak rakamları takip ederek 49 sayısına ulaşınız. 
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6. Aşağıdaki sudoku oyununu kurallara uygun bir şekilde çözünüz. 

 

7.  9 Adet Noktayı 4 Doğru İle Birleştirebilir Misiniz? (Doğruları Çizerken Elinizi 

Hiç Kaldırmadan) 

8. 

 

9. Bazı aylar 30, bazıları 31 çeker; kaç ayda 28 gün vardır?  

 

10. Doktorunuz size 3 hap verir ve bunları yarımşar saat arayla 

almanızı tavsiye ederse, ilaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürer? 

 

11.   Akşam saat sekizde yatıyorum ve yatarken guguklu saatimi   

sabah dokuza kuruyorum kaç saat uyurum? 

 

12. 30' u yarıma bölüp 10 eklediniz, kaç etti?  

 

13. Bir çiftçinin 17 koyunu vardı. Sürüde salgın hastalık oldu, dokuzu 

ağır hastalandı, diğerleri öldü. Çiftçinin kaç koyunu var? 

 

14. Sadece bir tek kibritiniz var, içinde bir gaz lambası, bir gaz sobası,  

ve birde mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz...  

Önce hangisini yakarsınız?  

 

15. Adamın biri dikdörtgen biçiminde ve her cephesi güney manzaralı 

bir ev inşa ediyor. Evi kocaman bir ayı ziyaret ederse bu ayı ne renk olur?  

 

16. 3 elma vardı ikisini aldım.           Kaç elmam var?  

 

17. Musa gemisine her hayvandan kaçar adet aldı?  

 

18. Aşağıdaki sayı sıralarını uygun örüntüyle devam ettiriniz. “?” 

bulunuz. 

 1 – 2 – 3 – 5 – 8 - ? 

 

 2 – 5 – 11 – 23 – 47 - ? 

 

 1 – 3 – 4 – 7 – 11 - ?  

…………………. 

Fen Bilimleri Öğretmeni 
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