
S1.Verilen işlemleri yapalım. S1. Tablodaki sözcüklerden Büyük Ünlü Uyumu'na
uyanları boyayalım.
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S2.Bir orkestrada bulunan sanatçılardan 15'i keman, 9'u S2.  "Birçok insan meydanda toplanmıştı. " 
gitar, 6'sı flüt, 12'si trompet, 3'ü de piyano çalmaktadır. cümlesine göre;
Buna göre, verilen bilgileri şekil grafiği ile gösterelim. a) Cümle kaç sesten oluşur?:……………….

b) Cümle kaç heceden oluşur?:……………
c) Cümle kaç sözcükten oluşur?:…………..

 S3. Verilen sözcüklerin zıt  anlamlarını yazalım.
a) ayaz : ç) çabuk :

b) bulmak  : d) dik :

c) canlı : e) eksik :

S1.Hava tabakası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) Hava tabakasının diğer adı kara tabakasıdır.
b) Yağmur, kar, fırtına gibi olaylar bu tabakada olur.

S3.Ritmik saymada eksik olan sayıları yazalım. c) Hava tabakası çeşitli gazların birleşiminden oluşur.

  S2. I.Oksijen III.Toprak V.Ağaç
II.Kaya IV.Balık VI. Bulut

S4. Verilen geometrik şekiller üzerinde "nokta" ile gös-
terilen yerleri örnekteki gibi kırmızı kaleminle işaretle. Yukarıda verilen varlıklardan hangileri Hava taba-

kasında yer alır?
a) IV - VI b) I - VI c) III - VI

S3. Hangisi Dünya'nın küre şeklinde olduğu ispatlar?
a) Dünya üzerinde karaların ve denizlerin olması.
b) Dünya'yı saran bir  atmosfer olması.
c) Kıyıya yaklaşan geminin önce bacasının görünmesi.

S4. Verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Kara tabakası denizlerin altında  daha incedir.

b) Dünya'da karalar daha çok yer kaplar.
S5. Aşağıdaki verilen düzlem ile düzlemsel şekilleri bir- c) Dünya'daki tatlı su oranı, tuzlu sudan fazladır. 
biri ile eşleştirelim. (düzlemsel şekil=düzlem parçası)

S5. Verilen şekillerden hangisi Dünya üzerindeki
denizlerin kapladığı alanı gösterir?

a) b) c) 
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hediye

çamaşırlar değerli

dünya alıştırma sonbahar telefon

kredi materyal

halı duvar kitap

kaydırak

abajur vesikalık hasılat porsiyon

etkinlik çekirdek


